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Ao décimo segundo dia do mês de julho do ano de dois mil e dezesseis, às nove horas e 

trinta e sete minutos, na sede do CAU-RR, situada na Avenida Santos Dumont, número 

mil novecentos e cinquenta e dois, bairro trinta e um de março, na cidade de Boa Vista, 

Estado de Roraima. Dando por iniciada a 16º REUNIÃO ORDINÁRIA DE 2016 DA 

COMISSÃO DE ÉTICA, DISCIPLINA, EXERCICIO PROFISSIONAL, ENSINO E 

FORMAÇÃO DO CAU-RR/CEP, estando o presente o Coordenador da Comissão Arq. 

Urb. Eduardo Oliveira Marques, membros da Comissão Arq. Urb. Ingrid Skarlety Rosas 

Souza, Arq. Urb. Maria do Perpetuo Socorro e a Assessora da CEP Ananda Cristiny de 

Souza Teles.  A reunião também contou com a participação do Gerente Geral Adalberto 

Bezerra de Menezes Júnior e da Analista de fiscalização Lívia Dourado de Souza. A 

comissão se reuniu para discutir a pauta da reunião. Item 3 – O Conselheiro Federal Luiz 

Maciel de Melo comunica que o Seminário e Treinamento Técnico da CED-CAU/BR que 

seria realizado em outubro de 2016 foram cancelados. Item 4.1- Registro de Pessoa 

Jurídica – E.D.S. CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA - EPP. Item 4.2 – MEMO 

Nº009/2016 – CEP/CAU-RR – A assessora da CEP comunica que a fiscalização está 

colocando em prática todas as solicitações relacionadas no referido Memo. Não foi 

possível apresentar relatório de fiscalização do mês de junho na 16ª Reunião da CEP-

CAU/RR, devido ao erro de sincronização do SICCAU com o IGEO. Considerando a 

falta de relatório, o coordenador informa que é necessário organizar melhor as 

apresentações dos relatórios de fiscalização nas reuniões da comissão. O coordenador 

também propõe um plano de fiscalização do CAU/RR – ação conjunta. Todos unidos para 

fiscalizar. Os conselheiros e membros da comissão cobraram na reunião o selo de 

fiscalização colado nas obras fiscalizadas. A analista de fiscalização informa que somente 

após o treinamento do IGEO, realizado nos dias 27 e 28 de junho de 2016 em Manaus, a 

fiscalização voltou a usar o tablete, o que impossibilitou a inserção dos dados no 

SICCAU. O coordenador informa que foi decido que, em todas as reuniões da CEP-

CAU/RR, o relatório de fiscalização deverá ser apresentado. O coordenador solicita que o 

gerente geral fique a frente da cobrança dos relatórios de fiscalização. O gerente geral 

informa que o CAU/RR está em primeiro lugar na emissão de RRT – Registro de 

Responsabilidade Técnica - por profissional, em media, são emitidos 07 (sete) RRT’s por 

profissional. O coordenador informa que é unanime que todos os arquitetos estão 

questionando o selo colado nas obras fiscalizadas. O coordenador solicita produção do 

selo aprovado na 10ª Reunião da CEP-CAU/RR e Deliberações Nº021/2015 e 



 

 

Nº001/2016. A analista de fiscalização informa que está saindo as segundas, quartas e 

sextas, e ao retornar a sede do Conselho, realiza os relatórios digitais de fiscalização no 

SICCAU e nas terças e quintas o assessor de fiscalização sai sozinho para fazer 

levantamento das obras atuais. O coordenador solicita que seja enviado a analista de 

fiscalização memo solicitando relatório de fiscalização antes de todas as reuniões da CEP-

CAU/RR. O coordenador da comissão solicita elaboração de Memo direcionado ao 

assessor jurídico solicitando dois modelos de cartas de advertências por ato de indisciplina 

e insubordinação. Os modelos devem ser distintos, pois um modelo será utilizado pela 

CEP-CAU/RR e o outro pelo Gerente Geral e Gerente Técnica. O coordenador da 

comissão informa que antes de tramitar o relatório de fiscalização para notificação 

preventiva perante o SICCAU, a situação da irregularidade encontrada deverá ser enviada 

para o Gerente Geral que decidirá se a notificação preventiva deverá ser emitida ou não. 

Item 6 – O coordenador da comissão solicita a presença do assessor jurídico na Reunião 

das Assessorias Jurídicas a ser realizada no dia 20 de junho de 2016 em Brasília e 

menciona a necessidade da presença da Conselheira e membro da comissão Arq. Urb. 

Ingrid Skarlety Rosas Souza, uma vez que ela é relatora do Processo Nº003/20015. Após 

a conclusão da pauta sem mais para ser discutido o Coordenador da Comissão dá por 

encerrada a 16ª Reunião Ordinária de 2016 da CEP.  
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